
ومن فوائدها: أن من فعل  . (( عفا اهللا عما سلف ))وجل ؛ لقوله:  سعة عفو اهللا عزومن فوائد اآلية الكرمية: 

الشرع فإنه ال إمث عليه وال كفارة وال جزاء ؛ انتبه ! هل ميكن أن نأخذ هذه الفائدة من اآلية ؟ بعلم الحمظورا قبل 

ما سلف فعله الصحابة قبل نزول حكمه ؛ فهو أصال مل  سلف ))(( عفا اهللا عما ميكن وال أو ال ميكن ننظر؛ 

حيقق ؛ وأما إذا كان اإلنسان جاهال فقد فعله بعد نزول حكمه ويكون هذا املانع من العلم خاص به ؛ فبينهما 

فرق ، بني شخص فعل حمظورا مل حيرم وشخص آخر فعل حمظورا قد حرم ولكنه جاهل ؛ فالصورة الثانية الشك 

تفرقتان ؛ لكن يقال: ملاذا عفا اهللا عنهم ؟ للجهل الشك ألنه ما نزل ؛ فالصواب أن مجيع الشرائع ال تلزم أما م

مع اجلهل ؛ لكن رمبا يكون اإلنسان قد فرط وقصر يف الطلب مبعىن أنه قيل له: إنه واجب أو إنه حرام ، وقصر 

(( ال تسألوا عن أشياء إن كان موافقا هلواهم   يف طلب احلق وصار كما يقول العوام الذي يستدلون بالقرآن إذا

وهذا تنزيل للقرآن يف غري حمله ؛ فالصحيح على كل حال أن اجلاهل معذور ال يأمث وال  تبد لكم تسوؤكم ))

فإن قال قائل: ينتقض هذا عليكم بقصة الرجل الذي جامع زوجته يف ار رمضان وأتى يستفيت  تلزمه الكفارة .

فاجلواب: أن الرجل ليس جاهال ، الرجل عامل باحلكم ؛  ليه وآله وسلم فإنه ال يدري ماذا عليه ؟النيب صلى اهللا ع

لكنه جاهل مبا يرتتب على احلكم واجلهل مبا يرتتب على احلكم ليس بعذر ألن الفاعل قد انتهك احملظور عن 

كم ، ومثل ذلك لو أن رجال يعلم علم فليس له عذر ؛ وعليه فيفرق بني اجلهل باحلكم واجلهل مبا يرتتب على احل

أن الزنا حرام فزىن وهو ثيب فما حده ؟ الرجم ؛ فقال امسكوا لو علم أن حده الرجم ما زنا ؛ فنقول ال منسك ؛ 

ألن اجلهل مبا يرتتب ليس بعذر ، أنت اآلن فعلت الزنا معتقدا أنه حرام وتعلم أنه حرام فال عذر لك ؛ وهلذا لو 

قول فيمن زىن وهو جاهل أتقيم عليه احلد أم ال ؟ إن قلت: ال، أخطأت ، وإن قلت: سألك سائل قال: ما ت

 نعم ، أخطأت ؛ فأقول: إن كان جاهال باحلكم فال يقام عليه احلد ؛ وإن كان جاهال بالعقوبة أقيم عليه احلد .

ء املأثور الذي ذكره النيب صلى إثبات العفو هللا عزوجل ؛ ومن أمساء اهللا تعاىل " العفو " ؛ ويف الدعاومن فوائدها: 

( أرأيت يا رسول اهللا إن وافقت ليلة القدر ما أقول اهللا عليه وعلى آله وسلم ألم املؤمنني عائشة حني سألت: 

حتب العفو منك لعبادك والعفو من عبادك  فيها ؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني )

العفو عدم املؤاخذة على الذنب ، العفو أال يؤاخذ على الذنب ؛  إلخوام فاعف عنهم ؛ فما هو العفو ؟

ومن فوائدها: ديد من عاد إىل قتل الصيد بعد علمه ؛  األكثر أن العفو يف ترك الواجب واملغفرة يف فعل احملرم .

عزوجل ؛ والعزيز  ومن فوائدها أيضا: إثبات االسم الكرمي " العزيز " هللا . (( ومن عاد فينتقم اهللا منه ))لقوله: 

مبعىن الغالب الذي ال يغلبه أحد ، والعزيز مبعىن الذي ميتنع عليه النقص بأي وجه من الوجوه ، والعزيز هو ذو 

ومن فوائدها: أن اهللا تعاىل ذو انتقام ؛ لكن ممن ؟ من  العزة اليت تكثر من اتصف ا قدرة وسلطانا وغري ذلك .



وهلذا ال يوصف اهللا تعاىل باالنتقام مطلقا وال يسمى  ن المجرمين منتقمون ))(( إنا مارمني كما قال تعاىل: 

باملنتقم ، ال يوصف باالنتقام مطلقا وال يسمى به أيضا ؛ ألن اهللا تعاىل قيد االنتقام مبن ؟ بارمني ؛ فنقيد ما 

انتقام أي صاحب انتقام  قيده اهللا عزوجل ؛ وهنا كلمة " ذو انتقام " ال تدل على أنه وصف مطلق هللا بل ذو

  فقط ؛ لكن ممن ؟ من ارمني. 

  عن قتل اخلطأ ؟

  نعم ما فيه شك ألن املسألة خطرية مسألة القتل ؛ أليس املخطئ عليه الكفارة ؟ القتل له شأن خاص .

  ال ، حتذيرا وإال لقتله ألنه قتل نفسا معصوما ، الرجل هذا قال " ال إله إال اهللا " عصم .

  

  لماء يف أنه هل يعادل الصيد أو مبثله فما هو الراجح يف هذه املسألة ؟ اختلف الع

ا ومنحنن ذكرنا هذا ؛ قلنا: اآلية حمتملة ولو قال قائل بأنه ينظر لألحظ للفقراء إن كانت قيمة الصيد أكثر ق

العروض يف الزكاة ، ؛ لو قيل ذا لكان له وجه قياسا على قيمة  قومنا اجلزاءالصيد وإن كانت قيمة اجلزاء أكثر 

إذا كانت تبلغ يف الذهب أو تبلغ يف الفضة أو بالعكس ؛ مباذا نقومها ؟ باألحظ ؛ مث قلنا أيضا: ولو قال قائل 

بالعكس وهو أن األصل براءة الذمة فال يلزمه باألكثر لكان له وجه ؛ فاآلية عندي حمتملة هلذا وهذا واإلنسان 

  ال يأمث . نرجوا إن أخذ ا ال يأمث أو ذا

  

  األمور العقيدة كالتوحيد والرسالة ال يقع فيها النسخ فكيف نقول ذا ؟

ما نقول ذا ، أين أنت ؟ هل قلنا إن مجيع اآليات املكية تنسخ ؟ ليس مجيعها ؛ كيف ما جاء باإلثبات ؟ 

  جاءت بأثبت اإلثبات ؛ ال الصيام فيها حكم خاص ، الصيام نسخ مرتني ؛ بل ثالث مرات .

بعض العلماء يقول إن اآليات املكية ال يقع فيها النسخ ؟ ال هذا غري صحيح ، كل آية حتتمل لكن معلوم إن 

  أصول الدين ما ميكن النسخ فيها ؛ ما نقول هكذا لكن نقول إن أصول الدين ما ميكن أن تنسخ .

  

لسيارة وحرم عليكم صيد البر (( أحل لكم صيد البر وطعامه متاعا لكم ولأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

مادمتم حرما واتقوا اهللا الذي إليه تحشرون جعل اهللا الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام 

والهدي والقالئد ذلك لتعلموا أن اهللا يعلم ما في السموات وما في األرض وأن اهللا بكل شيء عليم اعلموا 

  . يم ))أن اهللا شديد العقاب وأن اهللا غفور رح



ملا بني اهللا سبحانه تعاىل يف  (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ))قال اهللا تبارك وتعاىل: 

وحيله اهللا  (( أحل لكم صيد البحر ))اآليات املاضية حكم صيد الرب للمحرم ذكر حكم صيد البحر فقال: 

(( له " لكم " اخلطاب للمقيمني يف البالد بدليل قوله: عزوجل ألنه الذي بيده التحليل والتحرمي واإلجياب ؛ وقو 

صيد مبعىن  (( صيد البحر وطعامه ))وقوله تعاىل:  أي للسائرين املسافرين يتزودونه بأمتعتهم . وللسيارة ))

ما يطعم بدون صيد وهو ما يلفظه البحر من السمك واحلوت ؛ فيكون  (( وطعامه ))مصيد وهو ما أخذ حيا ؛ 

(( متاعا لكم وللسيارة )) (( متاعا وقوله:  ل ما يف البحر حالل كما سيأيت إن شاء اهللا يف الفوائد .على هذا ك

مفعول من أجله أي من أجل أن تتمتعوا به ؛ وقد بني اهللا تعاىل يف آيات أخرى أنه سخر البحر لنأكل منه  ))

(( وحرم عليكم صيد البر مادمتم له: وقو  حلما طريا وكما هو مشاهد اآلن أن حلم البحر من أطيب اللحوم .

هل املراد بصيد الرب مصيده ؟  (( صيد البر مادمتم حرما ))احملرم هو اهللا عزوجل ؛ وقوله:  حرما )) (( حرم ))

أي ما صيد ؟ أو املراد أن تصيده ؟ الثاين هو املراد ألن املصيد فيه تفصيل على ما سبق يعين حرم عليكم أن 

ذا املعىن حيتاج إىل تقدير والتقدير: صيدكم صيد الرب ؛ ألن الرب ال يصاد فالبد من تقدير ؛ تصيدوا صيد الرب ؛ ه

أما إذا قلنا إن الصيد مبعىن املصيد فإنه ال حاجة إىل التقدير ويكون املعىن صيد الرب يعين ما صيد فيه ؛ وقد مر 

أي حالة كونكم حمرمني حىت  مادمتم حرما ))(( أن الصيد احملرم كل حيوان بري حالل متوحش ؛ وقوله: علينا 

اتقوا اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه ؛ وهذا أعم ما قيل يف تفسري التقوى أا: اختاذ  (( واتقوا اهللا )) حتلوا .

" الذي " صفة لالسم الكرمي "  (( الذي إليه تحشرون )) وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه .

صلة املوصول ، وقدم اجلار وارور على عامله إلفادة احلصر ولتناسب رؤوس اآليات  (( إليه تحشرون ))واهللا " 

(( ففي ذلك فائدة معنوية وفائدة لفظية ؛ الفائدة املعنوية احلصر، والفائدة اللفظية مناسبة رؤوس اآليات ؛ ومعىن 

حيشرون إىل اهللا تبارك وتعاىل كما جاء ذلك يف فإن الناس  أي جتمعون إليه ؛ وذلك يوم القيمة تحشرون ))

(( وحرم لكم حل صيد البحر للمحلني واحملرمني ؛ يؤخذ من قوله: يف هذه اآلية فوائد ؛ منها:  السنة مبينا .

ومن فوائدها: أنه لو وجد ماء فيه مسك داخل حدود احلرم فإنه يكون حالال ؛  . صيد البر مادمتم حرما ))

(( وحرم عليكم صيد البر مث قال:  (( أحل لكم صيد البحر وطعامه )) يد البحر ))(( صلعموم قوله: 

وهذا هو القول الراجح ؛ وقال بعض أهل العلم بل هو حرام وفيه اجلزاء ؛ ألنه يف مكان آمن ؛  مادمتم حرما ))

ها: أن مجيع حيوان ومن فوائد وقال آخرون هو حرام لكن ال جزاء فيه ؛ ولكن ظاهر اآلية الكرمية أنه حالل .



واإلضافة تقتضي العموم فيشمل كل ما يف البحر من مسك (( صيد البحر )) البحر حالل ؛ يؤخذ من اإلضافة 

  وحيتان كبري وصغري، مشابه لإلنسان ، مشابه للذئاب ، مشابه للخنزير ، أي شيء ؛ ألنه عام صيد البحر.

   ومن فوائدها: أن مجيع ما يف البحر مما يطعم    

 


